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„Jaderná energetika není udržitelná ani bezpečná a nevíme, co s odpadem. Pokud ji některé státy chtějí, ať ji mají, ale ne za peníze EU,“         prohlásil premiér Lucemburska Xavier Bettel na summitu Evropské rady
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

Česko zažilo týden útoků na nemocnice. Ten tra-
gičtější se odehrál už v úterý v Ostravě-Porubě, 
kde po útoku šíleného muže, který střílel na pa-
cienty, přišlo o život nakonec celkem sedm lidí. 
O pár dní později došlo k útoku hackerů na sys-
témy nemocnice v Benešově, které zcela ochro-
mil škodlivý ransomware, což zastavilo provoz 
celého zařízení. Ještěže se blíží Vánoce, svátky 
klidu, míru a pokoje. Už jen necelé dva týdny.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Johnsonův triumf
Konzervativní strana současného britského pre-
miéra Borise Johnsona ovládla předčasné volby 
v Británii. Občané jí dali nejsilnější většinu od dob 
Margaret Thatcherové. Strana získala přinejmen-
ším 363 mandátů v 650členné Dolní sněmovně. 
Voliči tak udělili Johnsonovi jasný mandát splnit 
jejich přání z června 2016, kdy při tehdejším re-
ferendu se většina hlasujících vyslovila pro brexit. 
Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu příš-
tího roku, již tomu nic nezabrání, uvedl ve vítěz-
ném projevu Johnson.

Výzva století: uhlíková neutralita
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová 
představila plán zavazující Evropu ke klimatické 
neutralitě v polovině století. Česko přijde tento 
závazek podle vládních odhadů na biliony korun. 
Komise chce v rámci přechodu ke klimaticky od-
povědnému hospodářství v nejbližších měsících 
přijít s řadou kroků a iniciovat masivní investi-
ce do ekologických projektů. Mezi první opat-
ření takzvané Evropské zelené dohody, kterou 
der Leyenová představila, bude kromě návrhu 
normy zavazující Unii ke klimatické neutralitě i vy-
tvoření fondu pro podporu regionů závislých na 
energii z fosilních paliv, který by umožnil investice 
ve výši 100 mld. eur (2,5 bil. Kč). Z něj by vedle 
dalších zemí mohlo čerpat právě i Česko. 

Kofola posiluje v balených vodách
Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko kou-
pila 100% podíl ve společnostech Karlovarská Ko-
runní a Ondrášovka. Obchod musí ještě schválit 
antimonopolní úřad. Cenu transakce Kofola po 
dohodě s druhou stranou neuvedla. Dokončení 
převzetí očekávají firmy v první polovině příští-
ho roku. Karlovarská Korunní a Ondrášovka tak 
zatím patří společnosti Ondrášovka Holding ze 
skupiny Arca Capital.

Inflace se přehoupla přes tři procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v lis-
topadu zrychlil na 3,1 % z říjnových 2,7 %. Je to 
nejvyšší meziroční zdražení zboží a služeb od 
října 2012. Na vývoji se podepsaly zejména ceny 
potravin a nealkoholických nápojů, vliv na růst 
cen mělo nadále i vyšší nájemné, dražší elektřina 
a další ceny spojené s bydlením, uvedl Český 
statistický úřad.

Sazka ovládne Casinos Austria
Rakouská společnost Novomatic se dohodla 

s českou sázkovou společností Sazka Group, že 
jí prodá svých 17,19 procenta v rakouské lote-
rijní firmě Casinos Austria. Sazka je s podílem  
38 procent už teď největším akcionářem Casinos 
Austria, nově bude mít nadpoloviční podíl. Detai-
ly obchodu strany nezveřejnily. Asi třetinový podíl 
vlastní v Casinos Austria rakouský stát.

Vítkova CPI převezme římského developera 
Realitní skupina CPI Property Group miliardáře 
Radovana Vítka za jedno euro převezme de-
veloperskou společnost podnikatele Lucy Par-
nasiho, která je největším vlastníkem nemovitostí 
v Římě. Firma je zadlužená, nominální hodno-
ta dluhů činí 700 milionů eur. CPI z toho ban-
kám zaplatí jen část, i tak ale v přepočtu půjde  
o miliardy korun, uvedl server iHNED.cz.

Koncerny bojují s rakovinou
Dvě z největších farmaceutických společností ten-
to týden oznámily nákupy menších výrobců léčiv 
na onkologická onemocnění. Společnost Merck 
& Co. koupí za 2,7 miliardy dolarů firmu ArQule, 
která vyvíjí léčiva známá jako inhibitory kinázy. 
Francouzský farmaceutický gigant Sanofi si zase 
vyhlídl firmu Synthorx, která stojí za terapiemi, jež 
využívají imunitní systém pro boj s nádory. Zaplatí 
za ni 2,5 miliardy dolarů. Akcie obou akvírovaných 
firem v reakci na oznámené plány výrazně posílily.

Dodávky Boeingu se propadly na polovinu
Zatímco loni do konce listopadu dodal americ-
ký výrobce letecké techniky na trh 704 letadel, 
letos jich bylo jen 345. Podle agentury Reuters 
to byla také méně než polovina toho, co za 
stejnou dobu prodal jeho evropský konkurent Air-
bus. Americká společnost stále čelí problémům 
se svými dříve nejprodávanějšími stroji 737 MAX, 
které po dvou smrtelných nehodách letadel této 
řady nesmějí do vzduchu.

Nezaměstnanost dosáhla svého dna
Nezaměstnanost v Česku v listopadu zůstala 
na říjnových 2,6 procenta. Meziročně se snížila  
o 0,2 procentního bodu. Bez práce bylo v listo-
padu asi 197 tisíc lidí, což je zároveň nejnižší listo-

padová hodnota od roku 1996. Zaměstnavatelé 
nabízeli téměř 339 tisíc volných pracovních míst, 
uvedl Úřad práce ČR. Podle generální ředitelky 
úřadu Kateřiny Sadílkové v příštích měsících bude 
nezaměstnanost stagnovat, případně mírně růst.

Česká armáda nakoupí americké vrtulníky
Ministři obrany ČR Lubomír Metnar a USA Mark 
Esper ve Washingtonu stvrdili podpisem nákup 
vojenských vrtulníků pro českou armádu. Česká 
republika formou mezivládní dohody pořídí 12 vr-
tulníků firmy Bell za 14,6 mld. Kč. Ve výzbroji české 
armády nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Doporučujeme z Peak.cz

Martin Peleška (Toyota ČR): Vodík je pro nás 
médium budoucnosti
Toyota před lety vsadila na hybridní pohony 
kombinující benzinový motor s elektromotorem 
a dnes se jí to vyplácí. Japonské vozy zaujaly 
i Čechy a Toyota zde v posledních pěti letech 
hlásí až trojnásobný růst prodejů. O budoucnosti 
pohonu vozů, v němž by měl podle Toyoty do-
stat slovo vodík, jsme se bavili s šéfem českého 
zastoupení Martinem Peleškou. VÍCE ZDE

Stavebnictví čeká revoluce: jak šetrněji 
vyrábět cement, který tvoří osm procent 
skleníkových plynů
Současná produkce cementu je klimaticky vel-
mi škodlivá. Přispívá k emisím skleníkových plynů 
z osmi procent a do roku 2050 to může být až 
23 procent, pokud se nezmění technologie vý-
roby. Stavebnictví přitom patří mezi konzervativní 
sektory, kde se nové materiály prosazují pomalu. 
VÍCE ZDE

5G síť v Česku pro celou populaci nikdy 
nebude. Využije ji hlavně průmysl a věda
Není to dlouho, co u nás začal proces vypínání 
televizního signálu DVB-T. Postupně se tak uvolní 
pásmo, které začnou využívat mobilní operáto-
ři pro 5G sítě a rychlý mobilní internet. Jak ale 
podotýká Jiří Kabelka, jejich využívání pro běžný 
život se Češi jen tak nedočkají. VÍCE ZDE

 

Nová nejcennější firma světa

Ropný koncern Saudi Aramco ve středu úspěšně vstoupil na burzu v Rijádu. Veřejná nabídka jen 1,5 procenta akcií firmy vynesla 
25,6 miliardy dolarů. Tím se zapsala do historie jako největší veřejný primární úpis akcií. Tržní cena Saudi Aramco první den po 
vstupu na burzu stoupla na 1,877 bilionu dolarů. To z ní udělalo jasně nejcennější firmu světa, druhý Apple má hodnoty o více 
než 600 milionů dolarů nižší. O den později akcie Aramca pokračovaly v růstu a tržní kapitalizace překonala dva biliony dolarů.

Zdroj: Getty Images
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